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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και
Φιλίας, οι « Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού » .
Πρόκειται για σημαντικό εταιρικό αθλητικό γεγονός, που διοργανώνει το τριήμερο
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου, ο Ελληνικός Οργανισμός Άθλησης
και Υγείας, (Hellenic Organization for Company Sport & Health) ο οποίος είναι μη
κερδοσκοπικός φορέας με βασικό στόχο την ένταξη των πολιτών στη “ δια βίου άσκηση” , τη
βελτίωση της υγείας και την κοινωνικοποίηση μέσα από αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις,
στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος.
Κατά τη διάρκεια των αγώνων εταιρικές ομάδες και συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα , να δοκιμάσουν δυνάμεις και αντοχές στον εταιρικό
στίβο και παράλληλα να ενισχύσουν τις ενδοεταιρικές σχέσεις.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, περιλαμβάνει, μπάσκετ, βόλλεϊ ,
μπιτς βόλλεϊ και πινγκ –πονγκ..
Παράλληλα στους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, στους οποίους αναμένεται να
πάρουν μέρος περίπου 450 αθλητές (μεταξύ αυτών Κινέζοι και Ισπανοί), περιλαμβάνονται τα
αθλήματα τένις ( στις δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παλαιού Φαλήρου), ποδοσφαίρου
( στις εγκαταστάσεις Sport Action στον Άγιο Γιάννη Ρέντη), μπόουλινγκ (στο Χαϊδάρι) και
δρόμου ( την Κυριακή στις 10.30 π.μ. στο νέο χώρο που δημιουργήθηκε στον παλιό
Ιππόδρομο, από το Ίδρυμα Στ. Νιάρχος).
Οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού τελούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών, καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Περισσότερες
πληροφορίες στο site, www.hocsh.org
(Υ.Γ. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βασικός πυλώνας του ελληνικού αθλητισμού, με
αθλητική δραστηριότητα, ιστορία και προσφορά 28 χρόνων, θα είναι συμπαραστάτης και
αρωγός σε κάθε προσπάθεια αθλητικής δράσης).

